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INLEIDING
De Rogier Hulst Foundation is een stichting die als inzet heeft de mentale

veerkracht van jongeren te versterken. Het is een initiatief van Astrid van

Vugt, haar familie en de vrienden van haar zoon Rogier, ter nagedachtenis

aan zijn leven. Rogier Hulst kwam in 2012 om het leven t.g.v. zelfdoding. Hij

was een creatieve geest, die op een gegeven moment geen rust meer kon

vinden in zijn hoofd, het gevoel had dat hij nergens terecht kon met zijn

probleem en geen uitweg meer zag. 

Na een periode van rouw en verdriet was Astrid vastbesloten om zin te geven

aan haar verlies en het leven van Rogier. Voor Astrid stond 1 ding vast: er zou

een plek moeten komen voor jongeren als Rogier, waar ze hun talenten

konden ontdekken, leeftijdgenoten konden ontmoeten, maar waar ze zich

bovenal gehoord en gezien zouden weten en waar mensen zouden zijn die hen

konden inspireren en antwoorden te vinden zouden zijn op hun

(levens)vragen. Dit vormde de basis voor het idee om een landelijk netwerk

van ‘Roger That Inspiratielabs’ te gaan realiseren. ‘Roger’ en ‘Roger That’ zijn

een verwijzing naar het portfolio dat Rogier voor zijn studie maakte en het

zijn ook begrippen uit de internationale communicatie met de betekenis: “het

is OK, Ik heb je begrepen”.

Inmiddels hebben zich zo’n 40 tot 50 vrijwilligers aangesloten bij de Rogier

Hulst Foundation , door heel Nederland, die zich inzetten om de Inspiratielabs

te realiseren. De inspiratielabs moeten aanjagers worden van vernieuwing,

om met innovatieve interventies te werken aan een systeemverandering. 

ACHTERGROND
30% van de jongeren kampt met psychische klachten, veel jongeren

worstelen ook met sociaal- maatschappelijke klachten, ze voelen zich

eenzaam, hebben moeite zich te concentreren en te leren. De diversiteit aan

onderliggende problemen en oorzaken is groot: scheiding van ouders, pesten,

verslaving, studie en gokschulden, liefdesverdriet, eetproblemen, hoge

verwachtingen, keuzestress, inburgeringsproblemen, armoede, worstelingen

met de eigen identiteit, etc., etc. 

http://www.rogierhulstfoundation.nl/


MOUNIR (ERVARINSDESKUNDIGE)

"Toevallig dat ik vorige maand, door een podcast, me pas echt begon te bedenken dat de schulden die

ik altijd heb gedragen kneiter zwaar wogen en dat hier een groter taboe op heerst  dan op

emotionele problemen. Terwijl ze vaak hand in hand gaan en iedereen wel eens schulden heeft, one way

or the other. Ik ben fan van Rutger Bregman; hij schreef een aantal jaren geleden dit artikel." 

Driekwart van de psychologische stoornissen ontstaat voor het 25e

levensjaar. Als daar niets mee gebeurt vormen ze de basis voor ernstige

problemen in de volwassenheid. Teveel jongeren vinden te laat hulp, waardoor

de ernst van de problemen toeneemt. Jongeren zetten ook moeilijk de stap

naar hulp door angst, schaamte, onwetendheid en onzekerheid. 

JASPER: 

“Tegen vrienden moeten zeggen dat je naar de psycholoog gaat is niet cool. Wie gaat er nu met een

vreemde in een steriel wit hok over zijn gevoelens zitten praten? Wie? Welke jongen heeft er nu

helemaal behoefte om over zijn gevoelens te praten?” Nou? Laat mij toch gewoon lekker gamen man!"

De zorgsector is voor jongeren onduidelijk en niet doorzichtig. Jongeren

voelen zich niet zelden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze voelen ook

weerstand bij ‘alweer’ een andere hulpverlener, aan wie ze opnieuw hun

verhaal moeten vertellen. 

En dan zijn er nog de wachtlijsten in de zorg. Bekijk het hoge suïcidecijfer in

Nederland eens nader...... 

 OUDERS VAN NOA POTHOVEN:

“Noa (17) wilde niet dood. Ze wilde rust”. 

En wat te denken van al die jongeren die uitvallen op school en in het werk? 
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https://decorrespondent.nl/511/waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd


JOËL VAN WOUDENBERG:

Zijn struggle met school en keuzestress: “ Dit tussenjaar

is een nieuwe start voor mij. De afgelopen jaren waren

lastig. Rommelig. Eigenlijk zit ik al vier jaar niet meer op

school. In 2016 deed ik eindexamen VMBO, maar toen was

het voor mij onmogelijk om een keuze te maken voor een

vervolgopleiding. Er was thuis van alles gaande: mijn

ouders waren gescheiden, ik zat niet goed in m’n vel. Ik

ging grafische vormgeving doen, maar voelde me zo

ongelukkig dat ik na een half jaar ben gestopt. Daarna

probeerde ik elk jaar iets nieuws, maar zonder succes.

Een vriendin vertelde me over Breekjaar, een tussenjaar

waarin je leert wat je echt wilt en welke opleiding daarbij

hoort. Ze helpen je om te ontdekken waar je kwaliteiten

liggen en om zelfverzekerder te worden. Normaal kost het

9.000 euro, maar ik mag gratis meedoen, omdat mijn

moeder een uitkering heeft en mijn vader uit beeld is. Ik

hoop dat ik na dit jaar steviger in mijn schoenen sta en

minder keuzestress heb. Vrienden kampen met hetzelfde.

Logisch denk ik. Je moet al zo vroeg weten wat je voor de

rest van je leven gaat doen........” 

De maatschappelijke kosten van

bovenstaande problemen lopen voor

Nederland in de miljarden. Gemeenten zitten

met de handen in het haar, want er is

gewoon onvoldoende geld om de groeiende

zorg- en hulpvraag van jongeren te

bekostigen.

 Bedrijven kampen met hoog verzuim. En de

(werk)druk voor professionals in de zorg en

het onderwijs loopt onaanvaardbaar op,

mede ook door de versnippering, verkokering

en bureaucratisering.

 Dit moet anders, vinden de mensen achter

de Rogier Hulst Foundation. 
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Positieve gezondheid als leidraad

Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet

de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk

ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens,

maar ook om een fijn sociaal leven en je bovenal mentaal lekker voelen

ondanks alle dagelijkse uitdagingen. Positieve gezondheid onderscheidt 6

dimensies die met elkaar verbonden zijn: Lichaamsfuncties, mentaal

welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren. 

Anne-Marie (27): “Ik ben na een jaar gestopt met een baan waar ik me heel veel van had voorgesteld,

maar die gewoon niet bij me bleek te passen. Ik was in shock! Bij het UWV konden ze me wel helpen om

een goed cv te maken, zeiden ze. Maar er was geen aandacht voor mijn geknakte zelfvertrouwen en

mij is geen enkele keer gevraagd wat ik nu eigenlijk zelf wilde.” 

Veel jongeren en jong volwassenen blijken op school, in relaties en op het

werk niet te passen in de ‘keuze- en functieprofielen’, kunnen ‘de protocollen

niet volgen’, voldoen niet aan ‘datgene dat wij verwachten’ of ‘passen net

niet in het plaatje’.

 

De visie van de Rogier Hulst Foundation om de hiervoor genoemde

problemen van jongeren aan te pakken is gebaseerd op gesprekken met

jongeren, bezorgde ouders, wetenschappers en professionals uit de zorg en

het onderwijs, (top)sporters, sportcoaches, ondernemers en

ervaringsdeskundigen. De aangehaalde uitspraken in dit document zijn aan

hen ontleend (in een aantal gevallen geanonimiseerd). Daarnaast zijn er in

Utrecht, Noord- en Zuid-Holland bijeenkomsten georganiseerd, zijn diverse

vergelijkbare initiatieven bezocht en is een literatuurstudie uitgevoerd. 

De visie is samengevat in de volgende 10 punten.

 

VISIE

1
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Vroegsignalering is goed, preventie is beter

Zoals in de inleiding genoemd spelen er in de leeftijd van 11 tot 25 voor

jongeren heel veel zaken. Indien er wat aan de hand is, willen we dit in de

Inspiratielabs in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren, bespreekbaar

zien te maken en (het liefst ook) bijdragen aan een duurzame oplossing. Om

te voorkomen dat zaken erger worden en herhaling voor te blijven. 

We zijn bij de Rogier Hulst Foundation echter ook realistisch. Zo weten we

van lotgenoten dat een deel van de suïcides bij jongeren ‘uit het helemaal

niets’ komt en dat ouders, vrienden en familie er in een aantal gevallen nooit

achter komen wat er precies speelde, of dat er iets speelde. 

En we weten ook dat een deel van de problemen waar jongeren mee kampen

een kwestie is van accepteren ‘dat het soms is zoals het is’, inzien dat het

‘perfecte plaatje’ maar zelden bestaat en dat het niet verstandig is dat

jongeren zich teveel laten leiden door de mening van anderen. 

VIVIANNE MIEDEMA (23) 

Nederlands meest scorende spits en lhbti-er : “Je moet niet leven naar de verwachting van anderen.

Wie ben je dan? Wie is die Johan Derksen, die het op de man speelt en roept dat ik te weinig lach, te

veel frons? Who cares! Ik sta in de spits om te scoren, dat is wat ik doe en daar heb ik zelf veel

plezier in”. 

Waardering en geborgenheid

De jongere weet zich in de Roger That Inspiratielabs, fysiek zowel als online,

geborgen, gezien en gehoord. De Inspiratielabs ademen warmte,

betrokkenheid, vrolijkheid, stijl en zorgzaamheid uit, als signaal naar de

jongere(n) toe: ‘jij bent dit waard’.

De benadering door de vaste bezetting van professionals en vrijwilligers

geven de jongeren eveneens een comfortabel gevoel: “Jij bent hier welkom

en kunt hier zijn wie je bent”. Het Roger That Inspiratielab creëert met deze

combinatie van uitstraling en benadering voor jongeren een ‘safe haven’ een

huiselijk gevoel, waar bezoekers kunnen ontstressen en ont-moeten. We

weten dat pas nadat het gevoel van veiligheid en geborgenheid er is en rust

is in het hoofd, we kunnen verwachten dat jongeren zich openstellen voor

nieuwe ervaringen. 

3
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Laagdrempelig en Veilig

Alle jongeren van 11 tot 25 jaar kunnen in het Inspiratielab terecht. Anoniem.

Aanmelden hoeft 

niet , je kunt gewoon binnenlopen. Voor een kop koffie, of om bij te komen,

gewoon voor een praatje. Het activiteitenprogramma dat door en voor

jongeren wordt samengesteld draagt bij aan een zo divers mogelijk

bezoekerspubliek, waardoor ook jongeren die geen gebruik maken van het

reguliere vrije tijdsaanbod (van verenigingen, scholen, sportclubs, etc.) elkaar

toch kunnen ontmoeten. Veiligheid is geborgd omdat er altijd een of

meerdere personen uit de vaste bezetting aanwezig zijn. De vaste bezetting

zal bestaan uit een jongerenwerker, ervaringsdeskundigen, een psycholoog

en/of een praktijkondersteuner huisarts. De vaste bezetting zal ook

deelnemen aan activiteiten, ze staan daarmee tussen de jongeren, zijn

bekende gezichten, hetgeen weer bijdraagt aan de lage drempel om, in een

informele setting, zaken te bespreken indien daar behoefte aan is. 

Vrijheid, maar geen vrijblijvendheid

Het Inspiratielab heeft onder meer een huiskamerfunctie. Jongeren zijn vrij

om te komen en te gaan wanneer ze willen. Van totale vrijblijvendheid is

echter geen sprake, omdat op enig moment de vraag komt, wat de jongere

in het Inspiratielab wil halen (waar heb je behoefte aan?) of wat hij wil

brengen (wat wil jij bijdragen?). 

De jongere(n) in ‘de lead’

In het Inspiratielab kunnen jongeren ontspannen, elkaar ontmoeten en,

indien daar behoefte aan is, zaken bespreken waar ze mee zitten, of aan de

slag gaan met zaken die ze willen leren. Inspiratie daarvoor komt primair van

ervaringsdeskundigen, leeftijdsgenoten, die het probleem waar de

betreffende jongere mee worstelt en bij geholpen wil worden, al heeft gefixt.

Er is allerlei onderzoek dat bevestigt dat ‘leren van iemand die dicht bij je

eigen belevingswereld staat’, jouw taal spreekt, effectief is. 

6
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MAAIKE

”ik zou, achteraf gezien – omdat ik het op een gegeven moment zelf niet meer wist en mijn ouders ook

ten einde raad waren - echt geholpen zijn als iemand, die een paar jaar ouder was dan ikzelf, had

gezegd: ‘ ik weet wat je doormaakt, dit is niet tof, maar ik heb hetzelfde meegemaakt, vertrouw er op

dat je hier uit komt, ik ben nu zelf ook aan het herstellen”. Maaike is te zien in de promo voor de

Inspiratielabs. 

Daarnaast zijn jongeren in ‘de lead’, voeren ze regie over hun eigen

ontdekkings- en ontplooiingstraject. Hun behoefte staat centraal. Zij bepalen

het tempo. Doel is om het zelfherstellend vermogen aan het werk te zetten en

daarmee het potentieel van de jongere te ontsluiten. 

Inzet van innovatieve, op de eigen kracht gerichte methoden en technieken

Wat betreft benadering volgen we met de professionals, ervaringsdeskundigen

en overige vrijwilligers in het Inspiratielab de presentietheorie van Andries

Baart : ‘Je kunt er pas voor iemand zijn, als je echt bij de ander bent, je

relatiegestuurd en vanuit de behoefte van de ander werkt’. De herstel en

rehabiliatiebenadering steunen in belangrijke mate al jaren op de

uitgangspunten van deze theorie.

Verder willen we dat jongeren die psychische problemen ervaren, zo spoedig

als mogelijk een effectieve behandeling volgen. Hiervoor zullen we inzetten op

de matriXmethode van Ingrid Stoop, of andere interventies die aansluiten bij

onze visie. Geen lange trajecten, maar veilige en bewezen-effectieve

behandelmethoden om ‘het hoofd op te ruimen’. 

Leren doe je in de praktijk, van mensen uit de praktijk. Dat inspireert.

Naast ervaringsdeskundigen vervullen ook lokale ondernemers een belangrijke

rol in de opzet en het functioneren van een Inspiratielab. Idealiter ontstaat er

een ecosysteem van ondernemers en bedrijven dichtbij of zelfs in het gebouw

waarin ook het Inspiratielab is gehuisvest. Hierdoor is ook de oriëntatie op

ondernemerschap voor jongeren laagdrempelig. Leren is immers meer dan het

overdragen van kennis, het is vooral het resultaat van het eigen denkproces,

binnen het eigen referentiekader. Dit wordt maximaal gestimuleerd door mee

te doen in levensechte werkprocessen, waar met name in het beroepsonderwijs

meer en meer op wordt ingezet. 

8
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https://www.youtube.com/watch?v=50AT3qXR2-Q
https://www.youtube.com/watch?v=50AT3qXR2-Q
http://www.presentie.nl/
http://www.dematrixmethode.nl/


Mogelijk worden jongeren door de exposure aan ‘het echte werk’ geïnspireerd

een eigen onderneming te starten, of gave dingen te maken die iets

opbrengen voor het Inspiratielab. Denk aan promotiefilms voor bedrijven,

EDM 1-producties, gadgets uit 3D-printers, Virtual Reality animaties, vlogs

voor het nieuw te bouwen gemeenschapshuis, etc. Op deze manier kan het

Inspiratielab uitgroeien tot een sociale onderneming die niet volledig

afhankelijk is van subsidies. 

ASTRID VAN VUGT, (MOEDER VAN ROGIER)

“In de jaren dat hij het moeilijk had was Rogier het gelukkigst in het ondernemerscentrum; daar

heeft hij de mooiste dingen gemaakt. De jongeren en ondernemers enthousiasmeerden en

stimuleerden elkaar om dingen te proberen die nog niemand daarvoor had gedaan. 

Vrijplaats die uitdaagt, creativiteit stimuleert, verbindt en innoveert 

De zorg voor jongeren, onze toekomst, is een gedeelde verantwoordelijkheid

van jongeren zelf, buurtbewoners, vrijwilligers, allerlei organisaties die zich

inzetten voor jongeren, zorgverzekeraars, werkgevers, etc..

 De Roger That Inspiratielabs zijn de verbinders van al deze belanghebbenden

bij een gezonde, zich optimaal ontplooiende, jonge generatie. Zodat wat er al

is beter vindbaar en gemakkelijker toegankelijker wordt. 

Hiermee moet een einde komen aan de zoektocht in het labyrint van

hulpverleners. Indien de professionals van het Inspiratielab zelf niet in staat

zijn om te ondersteunen bij het vinden van een oplossing, dan kennen ze

iemand die dat wel kan, waar de jongere op korte termijn terecht kan,

vooropgesteld dat hij/zij daar voor open staat. Op deze manier bezien hebben

Inspiratielabs de functie van een platform, waar vraag en aanbod van

(jeugd)zorg met elkaar worden verbonden. Door niet alleen met klassieke

partners samen te werken, maar ook met sportcoaches, start-ups, regionale

en landelijke rolmodellen, creatieve ondernemers, banken en verzekeraars die

inzetten op ondernemerschap en influencers willen we partijen uitdagen,

stimuleren dat er nieuwe wegen worden ingeslagen en nieuwe oplossingen

worden bedacht om meer jongeren volwaardig mee te laten doen. Denken in

domeinen doen we niet bij de Inspiratielabs. 

9
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We denken in lange termijn partnerships, om tot innovatieve oplossingen voor

de uitdagingen van jongeren te komen. Jongeren ontdekken en leren in en via

de Inspiratielabs om de uitdagingen die het leven met zich meebrengt beter

te hanteren en de mensen die zelf betrokken zijn bij de Inspiratielabs

experimenteren en leren ook continu. Juist om deze redenen hebben we voor

de toevoeging van (Inspiratie)labs in de naam gekozen. e toevoeging van (In

GGZ- NEDERLAND

“Tegenwoordig wordt de term vrijplaats vaak gebruikt voor ontmoetingsplekken van

gelijkgestemden in al hun diversiteit; plekken waar gehaald en gebracht wordt, waar men vrij kan

denken en experimenteren in een veilige omgeving.

 In kunstenaarskringen zijn vrijplaatsen broeinesten van creativiteit. En ook bij vrijplaatsen voor

ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning gaat het om verkenning van nieuwe ideeën. Een

vrijplaats geeft ruimte aan een proces van verandering, zowel op persoonlijk niveau als op

organisatieniveau. Het is een plek waar mensen met ervaringsdeskundige ondersteuning zelf aan hun

herstel kunnen werken en kunnen leren. Maar het is ook een plek waar beleidsmakers, professionals

en ervaringsdeskundigen kunnen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe vormen van

herstel en herstel ondersteunende zorg. 

Bouwen aan een betere, meer bij elkaar betrokken, lokale gemeenschap

Idealisme is de vrijwilligers achter de Rogier Hulst Foundation niet vreemd.

Een belangrijke drijfveer voor hen is in wijken en buurten te zorgen voor meer

betrokkenheid bij elkaar, elkaar te helpen waar dat nodig is en zo ook meer

waardering voor elkaar te krijgen. Inzetten op grotere mentale veerkracht van

jongeren, investeren in de generatie van de toekomst, vinden we een goede

katalysator voor een betere lokale gemeenschap, waarin meer organisaties

en burgers participeren, omdat ze iets willen betekenen voor anderen. Dit

zullen op termijn ook meer en meer jongeren zijn die dankzij het Inspiratielab

een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

10

PAGINA 10



SAMENVATTING
Hoofddoelstelling van de Roger That Inspiratielabs: De mentale veerkracht

van jongeren van 11 tot 25 jaar versterken, zodat ze bij alle uitdagingen die op

hun pad komen over de juiste competenties beschikken, meer zelfvertrouwen

krijgen, beter weten wat ze kunnen doen en sneller hulp zoeken en vinden als

ze het zelf niet weten.

Een Roger That Inspiratielab is te vatten in drie woorden: Ont-moeten.

Ontdekken en Ontplooien. Het heeft een activiteiten-, zorg-, ontwikkel- en

informatieaanbod.

Kernwaarden zijn: Laagdrempelig, Veilig, Jongeren in de regie, Positief,

Verbindend, Innovatief.

Kernfuncties die het Inspiratielab na een aanloopperiode zal hebben zijn:

Huiskamer, Vrijplaats, Activiteitencentrum, Leer- en experimenteer lab,

Platform om de vraag naar en het aanbod van zorg te verbinden, Sociale

onderneming.

INFORMATIE EN HUISKAMER: ANTWOORDEN OP LEVENSVRAGEN BETER VINDBAAR MAKEN

VRIJPLAATS: CREATIVITEIT EN
PARTICIPATIE STIMULEREN 

JEUGD- EN JONGERENWERK
INNOVEREN

ONT-MOETINGSPLAATS: 
INCLUSIE EN DIVERSITEIT

VERGROTEN

LABORATORIUM: 
VERNIEUWEN VAN HET LEREN

PLATFORM: ZORG 
VOOR JONGEREN ONTSLUITEN

MENTALE VEERKRACHT 
JONGEREN VERSTERKEN
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VERVOLG: LOKAAL MAATWERK 
De Stichting Rogier Hulst Foundation

is de bedenker van de naam en

filosofie (missie, visie, kernwaarden)

achter de Roger That Inspiratielabs. Zij

draagt onder meer zorg voor de

landelijke positionering en bekendheid

van het merk “Roger That

Inspiratielab”. Op haar beurt heeft de

Rogier Hulst Foundation zich mede

laten inspireren door de Belgische

Overkop Huizen en een aantal

Nederlandse (herstel) initiatieven voor

jongeren. 

Bij de operationalisering van de visie

en missie treedt de Rogier Hulst

Foundation op als inspirator,

katalysator en verbinder van lokale

organisaties, initiatieven en energie.

En ten behoeve van de opstart vraagt

de Rogier Hulst Foundation bij grote

landelijke Fondsen middelen aan en

stelt deze ter beschikking voor lokale

Inspiratielabs. De Rogier Hulst

Foundation is o.a. preferred partner

van het Geestkracht programma van

FNO Zorg voor Kansen en Mind.

Tevens wordt vanuit de RHF een

projectleider beschikbaar gesteld,

mede om ervoor te zorgen dat RTI’s

een vliegende start kunnen maken en 

dat de minimumeisen die aan lokale

Inspiratielabs worden gesteld

adequaat worden ingevuld. Na de

opstart is er nog betrokkenheid en

coördinatie bij een Inspiratielab vanuit

de RHF, o.a. t.b.v. de kwaliteitsborging

en uitwisseling van kennis, inclusief

‘good practices’. 

Lokale Inpiratielabs zullen overigens

altijd maatwerk zijn, omdat de

uitgangssituatie en de lokale behoefte

van jongeren zal verschillen. 

De eerste van een reeks van Roger

That Inspiratie labs is gestart in 2020.

Ter eren daarvan opende RTI-de Peel

te Someren, haar deuren op 2 oktober

2021. ( Check de website En de

aftermovie )

De intentie is om in de komende jaren,

zodra de pilot uit de start-up fase is

en er voldoende ervaring mee is

opgedaan, in Eindhoven, Tilburg,

Oosterhout, Helmond, Gouda, Utrecht,

Harderwijk etc. ook een Roger That

Inspiratielab te starten en in andere

steden die in deze fase belangstelling

hebben getoond voor het

gedachtengoed van de Rogier Hulst

Foundation. 
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http://www.overkop.be/
https://www.inspiratie-lab.nl/
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